
Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til slaktegrisen? 
DAN OLSEN og INA ANDERSEN-RANBERG   
Norsvin 
 
Bakgrunn 
Norsvin driver avlsarbeid på to raser, landvin og duroc. Landsvin brukes som morrase, og 
derfor inkluderer avlsmålet for denne rasen både slaktegrisegenskaper og moregenskaper. 
Duroc, hvor Norsvin driver avlsarbeidet på oppdrag fra Nortura, er en ren farrase. Avlsmålet 
for denne rasen inkluderer derfor først og fremst slaktegrisegenskaper. 
 
Formålet med denne artikkelen er å vise hva Norsvin har gjort og gjør for å forbedre 
egenskapene til slaktegrisen, som hovedsakelig er et krysningsprodukt med en hybridpurke 
(LY-purke) som mor, og enten landsvin, LD/duroc (vi er akkurat nå i overgangsfasen fra LD-
krysning til renraset duroc som far) eller hampshire importert fra Sverige som far. Hva 
Norsvin gjør for å forbedre purkematerialet, blir behandlet i egen artikkel (Andersen-Ranberg 
og Olsen, 2013). 
 
Genetisk utvikling 
Avlsmålet, både for landsvin og duroc, inkluderer tre grupper av slaktegrisegenskaper, nemlig 
produksjon, slaktekvalitet og kjøttkvalitet. Produksjonsegenskapene inkluderer tilvekst og 
fôrforbruk, slaktekvalitet inkluderer kjøtt- og slakteprosent, mens egenskapene som er knyttet 
til kjøttkvalitet, er intramuskulært fett og drypptap. 
 
Den genetiske sammenhengen mellom tidlig og sen tilvekst er forholdsvis liten. I avlsarbeidet 
er vi derfor nødt til å ta hensyn til begge deler. På grunn av uønskede korrelasjoner til andre 
egenskaper i avlsmålet er det vanskeligere å få framgang for tidlig enn sen tilvekst. Endringen 
for de ulike egenskapene er vist i Figur 1 (landsvin) og Figur 2 (duroc). Fôrforbruket i 
slaktegrisperioden går jevnt og trutt nedover for begge raser. Samtidig ser vi spesielt de siste 
årene har hatt stor fart på sen tilvekst. Som et resultat av det arbeidet som er gjort med 
registrering av treukersvekter, ser vi at det har vært en enorm utvikling. Hos landsvin er det 
genetiske nivået for treukersvekt snart 1 kg høyere enn da vi startet med disse veiingene. 
 
Den genetiske sammenhengen mellom de ulike slaktegrisegenskapene er vist i Figur 3. På 
grunn av de uønskede sammenhengene, både mellom produksjon og slaktekvalitet, og mellom 
slaktekvalitet og kjøttkvalitet, er det krevende å få framgang for alle egenskaper samtidig. 
Målet for landsvin har de senere årene vært å stabilisere det genetiske nivået på slakte- og 
kjøttkvalitetsegenskapene. Som Figur 4 viser, har det derfor bare vært mindre genetiske 
endringer for disse egenskapene. For duroc har vi hatt en ganske formidabel økning i 
kjøttprosent, samtidig som vi har hatt kontroll på utviklingen i kjøttkvalitet. Som Figur 5 
viser, er imidlertid den genetiske utviklingen på kjøttprosent nå i ferd å bli noe mindre. Dette 
er en bevisst strategi for å kunne oppnå desto større framgang for produksjonsegenskapene. 
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Figur 1. Genetisk utvikling hos landsvin for fôrforbruk og ulike tilvekstegenskaper. Verdiene er relativt til nivået 
i 2002. 

Figur 2. Genetisk utvikling hos duroc for fôrforbruk og ulike tilvekstegenskaper. Verdiene er relativt til nivået i 
2002 
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Figur 4. Genetisk utvikling hos landsvin for ulike slakte- og kjøttkvalitetsegenskaper. Verdiene er relative til 
nivået i 2002 

Figur 3. Genetisk sammenheng mellom de ulike slaktegrisegenskapene 
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Fenotypisk utvikling 
Den fenotypiske utviklingen for de samme slaktegrisegenskapene bekrefter at vi har hatt 
effekt av avlsarbeidet. Tilvekst for rånene på Delta viser en årlig framgang på henholdsvis 3,1 
dager for landsvin og 1,7 dager for duroc for egenskapen Alder ved 100 kg, mens fôrforbruket 
i perioden 25 kg til 100 kg for de samme rånene er redusert med henholdsvis 4,5 kg for 
landsvin og 4,6 kg for duroc (Figur 6). 

Figur 5. Genetisk utvikling hos duroc for ulike slakte- og kjøttkvalitetsegenskaper. Verdiene er relative til nivået 
i 2002 
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Figur 6. Fenotypisk utvikling i tilvekst (alder ved 100 kg) og fôrforbruk (kg fôr fra 25 til 100 kg) på Delta siden 
starten i 2008. 
 
Tilveksten i felt (målt som vekt ved 150 dager) har i samme periode økt med i gjennomsnitt 
litt over 0,8 kg årlig. Dette gjelder både landsvin og duroc . (Figur 7). 

 
Figur 7. Fenotypisk utvikling i vekt ved 150 dager for unggrismålte dyr i foredlingsbesetningene 
 
Kjøtt- og slakteprosent er registrert ved hjelp av datatomograf (CT) siden oppstarten av 
Norsvins nye teststasjon, Delta, våren 2008. Fra 2009 og fram til i dag har vi sammenlignbare 
fenotyper, både for landsvin og duroc. Kjøttprosent viser en liten fenotypisk endring for 
landsvin på +0,05 %-poeng per år, mens vi for duroc har hatt en betydelig årlig framgang på 
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+0,48 %-poeng (Figur 8). For slakteprosent har det vært en moderat framgang for begge raser, 
henholdsvis +0,16 %-poeng for landsvin og +0,24 %-poeng for duroc (Figur 9).  

 
Figur 8. Fenotypisk utvikling i kjøttprosent for CT-skannede råner på Norsvin Delta. Fenotypene er 
standardisert til 120 kg levendevekt. 

 
Figur 9. Fenotypisk utvikling i slakteprosent for CT-skannede råner på Norsvin Delta. Fenotypene er 
standardisert til 120 kg levendevekt. 
 
Framtidig genetisk utvikling 
Fortsatt framgang for slaktegrisegenskapene er vesentlig med tanke på konkurransekraften for 
framtidens slaktegrisprodusenter. I disse dager iverksetter Norsvin flere tiltak for ytterligere å 
effektivisere avlsarbeidet. Tilvekstperioden i rånetest ble i mars 2012 forlenget fra 100 kg til 
120 kg levendevekt (jfr. Andersen-Ranberg m.fl., 2013). Disse dataene vil bli brukt for å øke 
sikkerheten i avlsverdiberegningen for produksjon. 
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Seleksjonen for slaktekvalitet er unik i verdenssammenheng. Siden 2008 har Norsvin hatt 
fenotyper fra CT-skanning av alle testråner. Dette i kombinasjon med at vi fra 2010 har målt 
muskel ved hjelp av ultralyd på alle purker i felt, gjør at vi har mulighet til å ha en effektiv 
seleksjon for slaktekvalitet. For duroc forventer vi derfor fortsatt en betydelig framgang for 
kjøttprosent. 
 
Framgangen for produksjon og slaktekvalitet har skjedd samtidig som vi har klart å holde 
kjøttkvalitetsutviklingen under kontroll. Når man tar i betraktning de genetiske 
sammenhengene som finnes, er det i seg selv en stor prestasjon. I løpet av 2013 planlegger 
Norsvin i tillegg å få på plass fenotyper for intramuskulært fett basert på CT-bilder. Det betyr 
at alle testråner vil få informasjon om kjøttkvalitet, og ikke bare som i dag, råner som slaktes. 
Dermed vil vi i framtiden kunne selektere enda mer effektivt for kjøttkvalitet. 
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